
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 40 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 08-09-2022 

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συνεδρίασε δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄) σήμερα 

την 8η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα από 14:30 έως 15:00, σε έκτακτη 

συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 38501/08-09-2022 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, 

πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και 

αναπληρωματικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη με επικοινωνία μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος, 2)Σπυρίδωνας Ζαχαριάς, 3)Αντώνιος Κυριαζής, 4)Γεώργιος 

Πούρος, 5)Νικόλαος Σταυρέλης, 6) Ανδρέας Ζώγκος 

 Α π ό ν τ ε ς  

1) Πλατής Σπυρίδων, 2)Αλέξανδρος Πνευματικός, 3) Χρήστος Κορδώσης, 

 

Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   

 

  Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της 

συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό 

προϋπολογισμό έτους 2022 για τη διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου Αρχιτεκτονικών Σχολών με 

θέμα «Γή! Η πόλη που φαίνεται από τη θάλασσα από 14-18.09.2022», διότι λόγω της προσεχούς 

ημερομηνίας πραγματοποίησης του Συνεδρίου και δεδομένου του ότι απαιτείται μεγάλο χρονικό 

ΑΔΑ: 6ΡΨΓΩΛ7-Ο1Μ



διάστημα για τις διαδικασίες αναθέσεων, σύμφωνα με τον Ν. 4782/2021, θα πρέπει να γίνουν 

άμεσα, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εν 

θέματι διοργάνωση.  

    Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της 

συζήτησης του ανωτέρω θέματος. 

 

        ΑΠΟΦΑΣΗ 535η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για τη διοργάνωση  

Διεθνούς Συνεδρίου Αρχιτεκτονικών Σχολών με θέμα «Γή! Η πόλη που φαίνεται από τη 

θάλασσα από 14-18.09.2022» θέτει, υπόψη των Mελών της Επιτροπής μέσω ηλεκτρονικού την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 38486/08-09-2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Δημάρχου Δήμου Κορινθίων, 

η οποία έχει ως εξής: 

 

<< Θέμα: Πρωτογενές αίτημα για διοργάνωση  Διεθνούς Συνεδρίου Αρχιτεκτονικών Σχολών 

με θέμα «Γή! Η πόλη που φαίνεται από τη θάλασσα». 

 

Ο Δήμος Κορινθίων προτίθεται να διοργανώσει το Διεθνές  Συνέδριο Αρχιτεκτονικών Σχολών με 

θέμα «Γή! Η πόλη που φαίνεται από τη θάλασσα», στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς 

Θωμαΐδης», από 14-18 Σεπτεμβρίου 2022. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Δήμου μας, στο 

πλαίσιο της συνεργασίας του με το Πανεπιστήμιο της Πεσκάρα, με την υποστήριξη του οποίου 

πραγματοποίησε και στο παρελθόν αντίστοιχα Φεστιβάλ, έφερε στην Κόρινθο νέους φοιτητές, 

διεθνείς ερευνητές και πολλές ιδέες και προτάσεις για διάφορα εδαφικά θέματα. 

Το θέμα της φετινής χρονιάς θα επικεντρωθεί στην οργάνωση των χώρων που συνδέονται με τη 

συνοριακή γραμμή μεταξύ ξηράς και θάλασσας και θα αξιολογηθεί το ενδεχόμενο πολεοδομικής 

αναδιοργάνωσης συγκεκριμένων περιοχών της Κορίνθου και του παρλιακού μετώπου της.  Στα 

πλαίσια των εργασιών του Συνεδρίου θα προβληθούν επίκαιρα περιβαλλοντικά ζητήματα που 

απασχολούν την πόλη μας, τα οποία επιζητούν μια νέα δέσμευση σχεδιασμού, για τη δημιουργία 

μιας ελκυστικής, λειτουργικής και χωρίς αποκλεισμούς πόλης, μιας πόλης ικανής να ενσωματώσει 

στο έδαφός της όλο τον πλούτο της θάλασσας.  Στο Συνέδριο θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων, 

καθηγητές και φοιτητές του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου της Πεσκάρα. Οι εργασίες 

του Συνεδρίου θα εμπλουτιστούν από τις προτάσεις και την εμπειρία εκπροσώπων από διάφορα 

ερευνητικά Ιδρύματα από την περιοχή της Μεσογείου και αναμένεται να προκύψουν χρήσιμα 

συμπεράσματα για την περιοχή μας και πολλά αναπτυξιακά οφέλη για την πόλη της Κορίνθου. 

 

Πρόκειται για ένα Συνέδριο επιστημονικού περιεχομένου, για την επιτυχή διοργάνωση του οποίου, 

προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τη δαπάνη ποσού 10.000.00€ προκειμένου να αναθέσει σε 

εταιρεία, τις υπηρεσίες διοργάνωσης του. Τα προς προμήθεια είδη/οι αιτούμενες υπηρεσίες 
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εμπίπτουν αντίστοιχα στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων 

(CPV): 

79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Προϋπολογισμό έτους 2022 πίστωση με ΚΑ 

00/6441.0001 και τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια-συναντήσεις και διαλέξεις». 

 

Παρακαλούμε:  

α)για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη διοργάνωση του εν λόγω Συνεδρίου 

και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 10.000.00 €  στο Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού 

έτους 2022 και στον ΚΑ 00/6441.0001 και  

β) για περαιτέρω ενέργειες των υπηρεσιών στις οποίες κοινοποιείται το παρόν.>> 

 

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει τη διοργάνωση από το Δήμο Κορινθίων του  

Διεθνούς Συνεδρίου Αρχιτεκτονικών Σχολών με θέμα: «Γή! Η πόλη που φαίνεται από τη θάλασσα» 

στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς Θωμαΐδης» από 14 - 18 Σεπτεμβρίου 2022 και την 

εξειδίκευση πίστωσης ποσού 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στο Δημοτικό 

Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και στον Κ.Α.00/6441.0001 και τίτλο «Συμμετοχές σε 

συνέδρια- συναντήσεις και διαλέξεις», προκειμένου για την κάλυψη των κάτωθι δαπανών 

σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ. αριθμ. 38525/08-09-2022 σχετικής τεχνικής 

έκθεσης: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

CPV: 79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)  ΣΥΝΟΛΟ (€)  

1. Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίου 
στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου από 
14-18.09.2022 στις οποίες 
περιλαμβάνονται: 
-Παροχή οπτικοακουστκής κάλυψης 
-Φιλοξενία (διαμονή και διατροφή) των 
συμμετεχόντων του Συνεδρίου, ήτοι 
61 άτομα. 
 

1 10.000 10.000 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 10.000 

σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση. 

 

Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ., Κυριαζής Αντώνιος, Πούρος Γεώργιος, 

Σταυρέλης Νικόλαος και Ζώγκος Ανδρέας δήλωσαν πως ψηφίζουν θετικά. 

Ο κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων δήλωσε ότι ψηφίζει αρνητικά. 
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     Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την με αριθ. πρωτ. 38486/08-09-2022 

εισήγηση και την αριθμ. 38525/08-09-2022 σχετική τεχνική έκθεση του Αυτοτελούς Γραφείου 

Δημάρχου Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Μειοψηφούντος του κ. Ζαχαριά Σπυρίδωνα) 

 
  Τη διοργάνωση από τον Δήμο Κορινθίων του Διεθνούς Συνεδρίου Αρχιτεκτονικών Σχολών με 

θέμα: «Γή! Η πόλη που φαίνεται από τη θάλασσα» στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου «Θωμάς 

Θωμαΐδης» από 14- 18 Σεπτεμβρίου 2022 και την εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 

10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στο Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 

και στον Κ.Α.00/6441.0001 με τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια- συναντήσεις και διαλέξεις», όπως 

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στην εισήγηση του Αυτοτελούς 

Γραφείου Δημάρχου Δήμου Κορινθίων. 

 

Ο Δήμος θα αναλάβει δαπάνες σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ. αριθμ. 

38525/08-09-2022 σχετικής τεχνικής έκθεσης ως εξής: 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

CPV: 79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)  ΣΥΝΟΛΟ (€)  

1. Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίου 
στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου από 
14-18.09.2022 στις οποίες 
περιλαμβάνονται: 
-Παροχή οπτικοακουστκής κάλυψης 
-Φιλοξενία (διαμονή και διατροφή) των 
συμμετεχόντων του Συνεδρίου, ήτοι 
61 άτομα. 
 

1 10.000 10.000 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 10.000 

 
Τα προς προμήθεια είδη/οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν αντίστοιχα στους ακόλουθους 

κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 79950000-8 
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Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 40/535/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 09-09-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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